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Referat fra driftsstyremøte 17.01.18 
 

Til stede:  Merete Bø Strand-Nielsen 

Michael Stensrød Juuhl (vara for Alexander Kopp) 

Anita Asdahl Hoff 

Kafia Hashi Mohamud 

Johannes Kaasa 

Karianne Paulsen 

Mari Berge Strandbråten 

Tine Ødegaard (vara) 

Siri E. Mohr 

Sigrun Isdal 

    

    

Sak 01/18 Godkjenning av referat fra møtet 14.11.17 og av innkalling 

Referat og innkalling ble godkjent. 

 

Sak 02/18 Konstituering av driftsstyret 

Medlemmene presenterte seg selv. 

Merete Bø Strand-Nielsen gjennomgikk driftsstyrereglementet. 

Alexander Kopp, foreldrerepresentant, ble valgt til nestleder. 

  

 

Sak 03/18 Nasjonale prøver 5. og 8. trinn 2017. Orientering fra skolen. 

Siri E. Mohr orienterte. Ved å analysere resultatene ser vi hva vi må jobbe mye 

med for å få elevene videre. 

Grindbakken har i mange år hatt gode resultater på nasjonale prøver. På 8. trinn 

var det i 2017 svært gode resultater, særlig i lesing og regning. På 5. trinn 

nådde vi målene i lesing og regning, men ikke i engelsk. Skolen vil fortsatt ha 

fokus på hvordan vi kan forbedre resultatene i engelsk.  

 

Sak 04/18 Budsjett 2018, for skolen og AKS. 

 Sigrun Isdal orienterte.  

Budsjettet for AKS baserer seg i stor grad på foreldrebetaling. Deltagelsen på 

AKS Grindbakken har tradisjonelt vært høy, og økonomien på AKS har derfor 

vært god. 

Budsjett 2018 for AKS ble vedtatt. 

Budsjett 2018 for skolen kan ikke vedtas ennå fordi ny ressursfordelingsmodell 

ennå ikke er vedtatt i bystyret. Skolen har fått en foreløpig tildeling og laget et 

foreløpig budsjett. Selv med forventede inntekter og overføringer medregnet, 

ser det ut til at skolen mangler ca. 400.000 for å opprettholde dagens drift. 

Skolen vurdere situasjonen nærmere sommeren. 
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Sak 05/18 Strategisk plan 2018 

 Siri Mohr orienterte. Hun gikk først igjennom måloppnåelsen i planen for 

2017, deretter orienterte hun om plan 2018, som i stor grad viderefører 

satsinger fra 2017. Lesing og digital kompetanseplan står sentralt, men også 

videreføring av arbeidet med et trygt og inkluderende læringsmiljø. Planen skal 

vedtas senere, sammen med budsjett 2018. 

 

 

 

Sak 06/18 Orientering fra skolen og AKS. 

Siri Mohr orienterte. Onsdag 24. januar kommer Oslos mobbeombud til skolen 

og skal møte både elever, personalet og foresatte.  

Skolen er blitt orientert om at vi nå skal få 100 % helsesøsterstilling, noe FAU 

har tatt opp som egen sak i forhold til bydelen. Bydelen har også ansatt en 

psykolog, som et lavterskeltilbud.  

Det er tilsatt ny områdedirektør for område F. Brynhild Farbrot, rektor på 

Bogstad skole, er engasjert, foreløpig frem til sommeren. 

Skolen fortsetter ledersamarbeidet med Bestum skole. 

Skolen har fått henvendelse fra Utdanningsetaten angående vår søknad om å få 

bygget en gymsal til, etter ny kontakt fra driftsstyreleder. Skolen håper det nå 

kan skje noe i denne saken! 

Det er ingen klagesaker siden forrige møte. 

 

Sak 07/18 Møtedatoer 2018 

Nye forslag til møtedatoer: 

13.03, 23.05, 19.09 og 14.11 
 

 

 

Sak 08/18 Evt. 

Tema for neste møte. Dette kommer vi tilbake til. 

 

 

 

 

 

 

Sigrun Isdal          

referent         

23.11.17         

 


